TIS-Web®
For professionel, effektiv analyse og arkivering af digitale fartskriver data

Med den internetbaserede løsning TIS-Web® får du
alle fordelene ved en brugervenlig løsning til
håndtering af dine digitale fartskriver data – uden at
skulle investere i en it-infrastruktur. TIS-Web® er også
ideelt egnet til flåder der er fordelt på flere lokationer.
Alt hvad du behøver for at bruge TIS-Web®, er en
computer med internetadgang.



De downloadede massehukommelses- og
førerkortdata gemmes på et professionelt datacenter
med adgangskodebeskyttelse og regelmæssig backup.
Dataene krypteres og overføres via internettet.



Takket være automatisk opdatering af softwaren er
programmet altid på forkant med den teknologiske
udvikling.
Du betaler kun efter dit forbrug - prisen afhænger af
antallet af køretøjer og brugere. Der kan desuden
vælges forskellige brugerniveauer, der vælges efter
eget valg.
Med TIS-Web® kan du:




visualisere, arkivere, evaluere og administrere
massehukommelses- og førerkortdata
indlæse, visualisere og evaluere diagramark





gendanne downloadede filer for alle chauffører,
køretøjer og tidsperioder (f.eks. til
myndighedernes inspektion)
se med det samme om der er manglende poster i
de downloadede data
kontrollere dine chaufførers køre/ hviletider
tjekke dine chaufførers rådighed og oprette
arbejdsplaner
tjekke køretøjsudnyttelse og planlægge og
gennemføre forestående køretøjshændelser (f.eks.
dækskift)




få vist hastighedsdata
oprette rapporter som giver et tydeligt opsat
resume af data for de ønskede tidsperioder



eksporter resultater til andre programmer til
videre bearbejdning

Med TIS-Web® får du:


automatisk signaturtjek af downloadede filer og
underretning hvis en fil er defekt



en påmindelsesfunktion for forestående
downloads



automatisk sletning af data ved udløb af
tidsgrænsen for arkivering

TIS-Web®
For professionel, effektiv analyse og arkivering af digitale fartskriver data
Fordele :


Brugervenlig: Let og simple betjening



Opfylde de lovmæssige krav til flåder* (visualisering og
arkivering af masselager og førerkort data)



Nem arkivering af masselager og førerkort data med
backup af data.



Download påmindelser



Rapporter med få klik



Analyse af overtrædelser, arbejdstid & Køre/hviletid
m.m.

Overtrædelsesrapport

Systemkrav


Internet adgang



Internet Explorer

Pakke indhold



Ekstern USB chipkort læser



Adgang til servicen i 6 måneder gratis



Quick Start Guide

Varenummer:
A2C59514908

TIS-Web Starterkit

Arkiv oversigt

Kalender og planlægningsværktøj

